
POHOD NA VREMŠČICO

V soboto 11.septembra 2021 ob 8.30 se dobimo pri zgornji fontani v Senožečah.
 

Več o poteku pohoda na spletni strani
www.kud-senozece.si

ali na Facebook strani društva.

V kolikor ne bo sprejet odlok o bistveni omejitvi ali prepovedi organiziranja podobnih športno rekreativnih
prireditev, bomo pohod izvedli.

Pri tem bomo dosledno upoštevali priporočila NIJZ.

KuD Pepca Čehovin Tatjana
Senožeče

http://www.kud-senozece.si/


Zborno mesto je pri zgornji fontani, kjer je tudi spominski park in vaga. Od tu nadaljujemo po levi 
cesti, ki nas mimo zadnjih hiš v vasi pripelje do ograjenih pašnikov. Cesta, ki postaja vse slabša se tu 
razcepi na dva dela. Mi nadaljujemo po spodnji v smeri Vremščice, ki se kmalu spremeni v kolovoz. 
Nekoliko naprej nas kolovoz pripelje v strnjen gozd, kjer se pot nadaljuje po manjši dolinici. Pot skozi 
gozd se postopoma začne vse bolj vzpenjati in nas čez čas pripelje na neporaščena pobočja Slatne 
914m. Pot naprej se začne rahlo spuščati in nas kmalu pripelje v krajši pas gozda katerega pa hitro 
zapustimo. Pot naprej nas pripelje na mrazišče, ki se nahaja na severni strani glavnega grebena 
Vremščice. Tu nam smerokaz ob poti pove, da imamo do vrha še 30 minut hoje. Pot naprej gre v gozd 
in se začne strmeje vzpenjati. V zgornjem delu gozda se priključimo širokemu kolovozu, ki mu sledimo 
v levo. Kolovoz pa nas v naslednjih nekaj korakih pripelje na razpotje, kjer nadaljujemo levo v smeri 
Vremščice. Pot naprej postopoma preide na vse bolj razgledna vršna pobočja Vremščice. Tej poti, ki 
nas pelje ob širokem vršnem slemenu Vremščice sledimo vse do vrha, ki ga dosežemo v nekaj 
minutah.

INFO:
Izhodišče: Senožeče (570 m)
Cilj: Vremščica (1027 m)
Čas hoje: 1 h 50 min
Zahtevnost: lahka označena pot, priporočena primerna obutev
Višinska razlika: 457 m
V kolikor Vlada Republike Slovenije ne bo sprejela odloka o bistveni omejitvi ali prepovedi 
organiziranja podobnih športno rekreativnih prireditev, bomo pohod izvedli. Pri tem bomo dosledno 
upoštevali priporočila NIJZ. Zaradi preprečevanja okužbe z virusom SARS-CoV-2 se v vsakem primeru 
priporoča upoštevanje higienskih navodil oziroma priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje 
(NIJZ), ki so objavljena na spletnih straneh NIJZ.

Več o omejitvah na:

https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-pri-izvajanju-sportne-vadbe-in-rekreacije/

https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-pri-izvajanju-sportne-vadbe-in-rekreacije/

